DESCOPERIRILE ARHEOLOGICE DE LA PRAJEŞTI
(JUDEŢUL BACAU)
C. BUZDUGAN

In anul 1 965 ni se semnala descoperirea, cu totul incidental, a unor
vestigii arheologice 1, pe malul stîng al Siretului, în marginea de sud-est
a satului Prăjeşti.
Insemnătatea acestei descoperiri fortuite sporise şi mai mult în urma
unor recunoaş.teri în teren 2 , cu prilejul cărora s-a dovedit că �a face
parte dintr-un complex arheologic.
Avîndu-se in vedere valoarea ştiinţifică pe care o reprezentau mate
r��e�e descoperite la Prăjeşti, Muzeul de istorie din Bacău a intreprins
ruc1, m vara anului_ 1967, săpături sistjematice.
Desfăşurarea lucrărilor a fost foarte mult stînjenită din cauza unor
con�tn:cţii gospod�reşti şi obiective zootehnice, ridicate de cooperativa
agncola de producţie. Cu toate aceste dificultăţi, cercetările de la Prăjeşti,
fără să de�ească proporţiile unui modest sondaj , au prilejuit interesante
observaţii.
Astfel, identificarea resturilor a încă două morminte de înhumaţie ·in
imediata apropiere a celui descoperit anterior conduce la ideea apartenenţei
lor unei necropole daco-carpice, dispărută ca urmare a distrugerilor pro
vocate de prăbuşirile de teren ce s-au produs in decursu1 timpului sau a
lucrărilor de construcţie executate recent.
Pe de altă parte, aşa cum s-a putut constata, rămăşiţele aşezării,
foarte subţiri spre nord, ele înmulţindu-se spre sud, indică o locuire mai
intensă în această parte şi sugerează ideea distrugerii principalei porţiuni
a aşezării o dată cu surparea marginei de t':!rasăJ. Această supoziţie con1. Printre resturile arheologice descoperite în 1965, amintim aici un mormînt de
lnhumaţie cu inventar destul de bogat. Inventarul mormîntului , recuperat datorită
intervenţiei energice, plină de pasiune, a profesorului Paul Ţarălungă din Prăjeşti
şi introdus in circuitul micului dar interesantului muzeu sătesc din localitate, cu
prinde trei căniţe lucrate la roată, din pastă de culoare cenuşie, prevăzute cu toartă
din bandă şi două fibule de bronz, databile în sec. III e. n. In legătură cu a
ceasta vezi M. Florescu şi V. Căpitanu, Descope.riri arheologice în jud. Bacăului,
in AM, VI, p. 218.
2. Prima recunoaştere a fost făcută in 1965 de V. Căpitanu, care a indenfificat
resturi de locuire aparţinînd neoliticului, bronzului şi ceramică dacică. Cu oca
zia unei periegheze, întreprinsă în primăvara anului 1967, s-au guit şi fragmente
ceramice specifice primei epoci a fierului.
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oordă, de altfel, şi cu informaţiile localnicilor despre apariţia de "vase din
vechime, oase, virfuri de suliţă şi chiar monede" în desprinderile de terasă
ce se produceau an de an.
Din punct de vedere stratigrafic s-a constatat prezenţa unui singur
strat de cultură, gros de 0,30-0,40 m, cu mai multe niveluri de locuire.
Cele mai vechi resturi de locuire aparţin perioadei mijlocii şi tîrzii
a epocii bronzului. Ele sînt reprezentate de fragmente cerarnice de aspect
Monteoru şi Noua. Pentru cultura Noua sînt caracteristice fragmente din
pastă poroasă de culoare cărămizie, decorate cu brîu alveolar orizontal,
provenite mai ales de la vase de dimensiuni mijlocii (fig. 1/9 ; 2/1-3). Din
perioad a culturii Monteoru dat�ază, printre altele, şi mormîntul de incinera
ţie în urnă, descoperit în una din secţiuni, la adincimea de 0,50 m faţă de
suprafaţa solului actual. Inventarul său, continind în exclusivitate ceramică,
se compune dintr-un vas şi o strachină folosită drept capac.
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Fig. 1. - Ceramică fragmentară

Urna funerară, in interiorul căreia se găseau oasele arse ale defunc
tului, esţe lucrată din pastă poroasă de culoare brun-cărămizie. Din cauza
condiţiilor rele de conservare, jumătatea superioară a vasului s-a distrus
aşa încît forma lui rărnine neprecizată. Ca ornament se întilneşte o lini
simplă în relief, dispusă orizontal pe partea centrală (fig. 3/1).
Strachina-capac, lucrată Îll\ aceeaŞJi manierăJ cu uma, dintr-o pastă
asemălllătioare, de culoare brună, are forma tronconică, profilul înalt şi
buza mult răsfrîntă în afară (fig. 3/:J). Imediat sub buză se găsesc două
linii orizontale înguste.
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Dup ă resturile de locuire din epoca bronzului, care apar în număr
destul de redus la baza stratului de cultură, urmează o dep unere din prima
ep ocă a fierului. Materialul arheologic corespunzător acestei dep uneri con
stă din resturi de 1ocuinţe, oase de animale şi în deosebi ceramică. Cele
cîteva complexe de chirpici, răvăşite cu ocazia diverselor lucrări, indică

Fig. 2.

-

Ceramică fragmentară

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

C. BUZDUGAN

existenţa unor locuinţe de suprafaţă ale căror forme şi dimensiuni n-au
putut fi determinate.
Ceramica aparţinînd acestui nivel este fragmentară, ceea ce face di
ficilă încercarea de reconstituire a repertoriului de forme. Se poate preciza
doar că cea mai bine reprezentată este categoria vaselor mari, confecţio
nate din pasta neomogenă, cărămizie în interior şi neagră pe suprafaţa
exterioară, uneori cu lustru in aceeaşi culoare, împodobite cu caneluri ori
zontale pe gît (fig. 1/1 -8).
La fel de frecvente sînt şi fragmentele din pastă fină de culoare găl
buie sau brună cu lustru strălucitor, provenite mai ales de la străchini cu
profilul foarte scund şi buza uşor arcuită în interior (f.ig. 2/4-12). OmaJ
mentarea acestor străchini constă din caneluri orizontale îngustte sau fa
ţete (fig. 2/5-9 ; 2/1 1-12). Uneori canelura se întîlneşte şi pe suprafaţa in
terioară (fig. 2/6). Subliniem aici prezenţa unor fragmente de cană, printjre
care şi un fragment de toartă de o deosebită frumuseţă, din Pastă neagră,
cu lustru strălucitor in aceeaşi culoare, prevăzut cu caneluri orizontale şi
oblice pe partea superioară (fig. 2/13).
Consemnăm, de asemenea, resturile unui vas de dimensiuni mijlocii,
din pastă gălbuie, de formă bitronconicăl cu partea superioară mai înaltă,
impodobită cu caneluri orizontale, cu buza larg răsfrintă în afară. Pe linia
d� maximă rotunjime a vasului se află o zonă bombată ornamentată cu ca
neluri oblice întrerupte de patru grupe de cîte două proeminenţe (fig 2:/ 14).
Acest vas se apropie pînă la identitate de cele descoperite la Trifeşti 3 lîngă
Iaşi.
Printre obiectele de metal menţionăm Prezenţa unui cercei de bronz.
Fixarea în timp a acestui nivel este foarte dificilă, deoarece ne lipsesc
acele elemente care să permită o încadrare mai precisă.
Prezentarea făcutiă scoate insă în evidenţă afinităţile dintre ceramica
din acest nivel cu descoperirile de la Trifeşti 4, Mediaş. 6, Balta Verde 6 ,
Novaci 7•
Analogiile pe care matterialele de la Prăjeşti le au cu grupul descope
ririlor enumerate permit încadrarea lor in perioada de sfîrşit a Ha:llstattu
lui timpuriu, Halstatt B. 8
Ultimul nivel al aşezării de la Prăjeşti conţine ceramică specifică
populaţiei autphtone din sec. III e.n. Printre altele menţionăm un vas în
formă de borcan, lucrat la mînă din pastă gă1buie, prevăzut cu un şir de
pastile sub buză (fig. 3/4) şi o cană lucrată la roată din pastă de culoare
cenuşie, cu partea superioară ruptă din vechime (fig. 3/2).

3. Ion Ioniţă, Săpăturile de salvare de la Trifeşti, in Materiale, VIII, 1 982, p.
735, fig. 3/4-5.
4. Ibidem, p. 734
5. Eugenia Zaharia, Remarques sur le Hallstatt ancien de 2'ransylvanie. Fouilles
et trouvailles de Mediaş 1958, dans Dacia, N.S., IX, 1965, p. 83-104.
8 . D. Berciu şi Eug. Comşa, Săpăturile de la Balta Verde şi Gogoşu (1949 şi
1950), in Mater!ale, II, 1958, p. 309-405 ; Istoria Rom4nfef, I, 1960, p. 1 51 ; D. Ber
ciu, Arheo!ogia preistorică a Olteniei, Craiova, 1939, p. 139-174 .
p.
1962,
7. Al. Vulpe, Sălaşul hallstattian de ·l a Novaci, in Materiale, VIII,
359-367.
8. D. Berciu, Zorile istorie! In Carpaţi şf. la Dunăre, Buc., 1 966, p. 230-232.
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LES DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES DE PRAJEŞTI
(DEPARTEMENT DE BACAU)

Les fouilles arcbeologlques effectuees par le Musee d'histoire de Bacău sur la
rive gauche du Siret, dans la marge s.ud-est du village de Prăjeşti, ont donnes l'oc
casion de constater la detruite partielle des importantes monuments archeologiq".Ies
a la suite des glissements du ter:rain qui sont produit au cours du temps et par des
traveaux de contsructions de date recente. Les fouilles ont permis la decouverte de
traces des deux tombeaux d'inhumation, probablement datees du 111-em-:? sie::le n. e.�
inci que d'un tombeau d'incineration de l'epoque du bronze.
De meme, il a .ete identifie un etablissement avec des traces d'habitage apartenant
a l'epoque de bronze tardive, de la periode de la fin de Hallstatt precoce et du 111eme siecle n. e.
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Ezplic4tiom des figuTes
Fig. 1 .
Ceramique tragm.entaire.
Fig. 2. Ceramique fragmentaire.
Fig. 3.
Ceramique.
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